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Wil jij werken in een gezellig bedrijf in een technische omgeving? Wij zoeken in Stramproy een 

Ploegleider productie 

Wat ga je doen? 

Jij zorgt dat het productieproces van de vervaardiging van onze staalproducten efficiënt, veilig en volgens 

planning verloopt. Je hebt een neus voor verbeteringen en met jouw assertieve eigenschappen stuur je op 

tijd bij en voer je verbeteringen door. Jij hebt een klantgerichte houding en snapt dat de kwaliteit van de 

producten voorop staat.  

 

Daarnaast geef je leiding aan een team in onze fabriek. Je stuurt je team aan, instrueert en motiveert hen. 

Daarbij heb je aandacht voor de verschillende talenten en competenties van je teamleden en weet je die 

optimaal in te zetten. Tot slot heb je oog voor detail, je bent immers onder meer bezig met bewaken – en 

indien nodig bijsturen – van planningen, voorraadcorrecties, declaraties en accorderen van (over)uren.  

Je dagelijkse werkzaamheden rapporteer je aan de productiemanager. Je organiseert daarnaast 

afdelingsoverleg en neemt deel aan verschillende andere overleggen, zoals het productie- of 

kwaliteitsoverleg.  

 

Wie ben jij? 

* Je hebt HBO werk- of denkniveau 

* Je hebt kennis en ervaring met techniek en logistiek  

* Je hebt ervaring met leidinggeven, en goede communicatieve en sociale vaardigheden en affiniteit met 

verandermanagement 

* Kennis en ervaring met informatiesystemen, waaronder ERP 

* Je functie start in dagdienst, je werkt over twee ploegen heen. Op termijn is het mogelijk dat je in 

ploegen gaat werken. Deze diensten zijn van ma-do van 6.00-14.30u, 14.30-23.00u en op vrijdag 6.00-

12.30u, 12.30-19.00u. 

* Je hebt kennis van LEAN en/of QRM, en weet dit door te voeren in de dagelijkse praktijk 

http://www.wbm.eu/
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WBM Staalservice centrum biedt jou: 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij? 

WBM Staalservice centrum in Stramproy is een toeleverancier van onderdelen uit plaatstaal. Wij zijn 

gespecialiseerd in 3D-lasersnijden, laserlassen en we bewerken hoogsterkte staal. Als een van de 

weinigen in Nederland kunnen we zelfs hoogsterkte staal dikker dan 4 mm bewerken. Hoe dat er precies 

uitziet? Onze bedrijfsfilm geeft daar een goed beeld van. Op diezelfde pagina kun je ook vast kennismaken 

met een paar collega’s. Ook onze Facebookpagina en LinkedInpagina geven een inkijkje in ons bedrijf.  

Solliciteren of vragen? 

Ben jij degene die we zoeken? Of heb je nog vragen over de vacature? Dan komen we graag met jou in 

gesprek! Bel voor vragen 0495-561 781 of mail je motivatie en cv naar productiemanager Leon 

Croonenbroek l.croonenbroek@wbm.eu. Bij afwezigheid kun je ook vragen naar Henk Teeuwen.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

 

 

Fulltime functie (38 uur/5 dagen)  

Doorgroeimogelijkheden 

Reiskostenvergoeding 

Uitdagende werkomgeving 

Informele werksfeer 

Actieve personeelsvereniging: o.a.   

     jaarlijks uitje en zomerbarbecue 

Een marktconform salaris (volgens CAO    

       Metaal en Techniek) 

Scholing en ontwikkeling 
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